Ficha informativa do participante para representantes organizacionais (pesquisa on-line)
Número de identificação de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UCL: 19025/001
VOCÊ RECEBERÁ UMA CÓPIA DESTA FICHA INFORMATIVA
Título do estudo: Projeto de pesquisa sobre justiça climática e justiça para as pessoas com
deficiência
Departamento: Epidemiologia e Saúde Pública
Nome e dados de contato do(s) pesquisador(es): Dra. Maria Kett, m.kett@ucl.ac.uk
Nome e dados de contato do Pesquisador Responsável: Dra. Maria Kett, m.kett@ucl.ac.uk
1. Parágrafo de convite
Convidamos você a participar de um projeto de pesquisa. Este é um projeto de colaboração
entre a OSF e a UCL, em que a OSF é a patrocinadora principal. Antes de decidir, é importante
entender a motivação da pesquisa e as implicações da participação. Pedimos que dedique alguns
minutos para ler as informações a seguir com atenção e discuti-las com outras pessoas, se
desejar. Se houver alguma dúvida ou se desejar mais informações, entre em contato conosco.
Reserve um tempo para decidir se deseja ou não participar. Agradecemos pela atenção.
2. Qual é a finalidade do projeto?
A mudança climática, sem dúvida o maior desafio de nossa era, tem profundas implicações para
os direitos humanos e afeta desproporcionalmente aqueles que já são vulneráveis e
desfavorecidos. O objetivo deste projeto é identificar: 1) como as organizações que trabalham
com pessoas com deficiência lidam com a justiça climática; e 2) como as organizações com foco
no clima tratam as questões de deficiência.
3. Por que fui escolhido?
Você foi selecionado por causa de sua experiência pessoal. As opiniões que você será solicitado a
dar serão pessoais, e não na qualidade de representante oficial de sua organização. Para este
componente do estudo, cerca de 100 pessoas serão convidadas a responder à pesquisa. Outros
30 indivíduos serão convidados a participar de uma entrevista semiestruturada para a coleta de
informações detalhadas sobre as práticas das organizações em torno da deficiência e da justiça
climática.
4. Eu tenho de participar?
Cabe a você decidir se irá participar ou não. Se decidir participar, poderá fazer o download da
ficha informativa para o seu registro (ou poderá solicitar uma cópia por e-mail). Você pode se
retirar a qualquer momento sem precisar se justificar, e não usaremos as informações que
compartilhou conosco. Consideraremos o envio da pesquisa preenchida como indicação de seu
consentimento e, após essa ação, você não poderá retirar os seus dados.
5. O que acontecerá comigo se eu participar?
Se decidir participar desta pesquisa, você continuará a respondê-la (o que levará de 10 a 15
minutos). A pesquisa é composta por perguntas de resposta curta e perguntas de resposta
discursiva/dissertativa mais longas. Seu consentimento será inferido uma vez que você enviar a
pesquisa preenchida, de modo que não poderá alterar ou retirar as informações que forneceu.
Podemos entrar em contato com você para realizar uma entrevista mais longa e aprofundada,
que será feita por telefone ou Teams. Você poderá decidir se deseja ser contatado ou não para
essa etapa ao término da pesquisa.
6. Quais são as possíveis desvantagens e riscos da participação?
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Não prevemos quaisquer riscos na participação nesta pesquisa. Contudo, quaisquer
desvantagens ou aborrecimentos inesperados deverão ser trazidos ao nosso conhecimento
imediatamente por meio dos dados de contato acima.
7. Quais são as possíveis vantagens da participação?
Embora não haja vantagens diretas da participação nesta pesquisa, espera-se que os resultados
contribuam para a compreensão da relação entre deficiência e justiça climática nas práticas das
organizações e ajudem a moldar pesquisas futuras e compreender como as pessoas com
deficiência são impactadas pela mudança climática.
8. E se algo sair errado?
Caso tenha alguma reclamação sobre o projeto de pesquisa, entre em contato com a Professora
Nora Groce pelo e-mail acima. Entretanto, se você julgar que sua reclamação não recebeu a
devida atenção, ou se tiver sérias dúvidas em relação ao tratamento dispensado a você ou outro
problema sério sobre a pesquisa (durante ou após sua participação), você poderá entrar em
contato com o Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da UCL – ethics@ucl.ac.uk
9. Minha participação neste projeto será mantida em sigilo?
Será mantida a estrita confidencialidade de todas as informações que coletamos a seu respeito
durante a pesquisa. As informações confidenciais/pessoais não serão compartilhadas com a OSF.
Não será possível identificá-lo em nenhum relatório ou publicação subsequente.
10. Limites da confidencialidade
A confidencialidade será rigorosamente observada, a menos que sejam descobertos indícios de
irregularidades ou possíveis danos. Nesses casos, a Universidade poderá ser obrigada a entrar
em contato com órgãos/agências oficiais competentes.
11. O que acontecerá com os resultados do projeto de pesquisa?
Os dados coletados nesta pesquisa contribuirão para um relatório de pesquisa sobre a relação
entre justiça climática e deficiência, e também serão publicados como um artigo em periódico
especializado. Estes dados serão enviados por e-mail mediante solicitação. Os dados da pesquisa
serão armazenados durante a vigência do projeto e, em seguida, serão destruídos de forma
segura.

12. Aviso local de privacidade para a proteção de dados
Aviso:
O controlador deste projeto será a University College London (UCL). O Responsável pela
Proteção de Dados da UCL realiza a supervisão das atividades da UCL que envolvem o
processamento de dados pessoais e pode ser contatado pelo e-mail data-protection@ucl.ac.uk.
Este aviso de privacidade “local” define as informações que se aplicam a este estudo específico.
Mais informações sobre como a UCL usa as informações dos participantes podem ser
encontradas em nosso aviso de privacidade “geral”:
Os participantes de estudos de pesquisa devem clicar aqui
As informações que são obrigatórias para serem fornecidas aos participantes de acordo com a
legislação de proteção de dados (GDPR e DPA 2018) são prestadas nos avisos de privacidade
“local” e “geral”.
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As categorias de dados pessoais adotadas serão as seguintes:
Organização
A base jurídica que seria usada para processar seus dados pessoais será a realização de uma
tarefa de interesse público.
A base jurídica adotada para processar dados pessoais de categorias especiais será para a
pesquisa científica e histórica, ou para fins estatísticos.
Seus dados pessoais (somente o organização) serão processados enquanto forem necessários
durante a vigência do projeto de pesquisa. Se conseguirmos anonimizar ou pseudonimizar os
dados pessoais fornecidos neste caso, sua organização apenas , procederemos dessa maneira e
nos empenharemos para minimizar o processamento de dados pessoais sempre que possível.
Caso tenha dúvidas em relação ao processamento de seus dados pessoais, ou se gostaria de falar
conosco sobre seus direitos, contate a UCL em primeira instância pelo e-mail dataprotection@ucl.ac.uk.
Os dados serão compartilhados somente com os pesquisadores do projeto, inclusive fora do
Espaço Econômico Europeu (EEE) (EUA). Ainda que nenhum dado pessoal seja coletado e
compartilhado além do sua organização, mesmo assim os canais seguros e apropriados serão
implantados.
13. Quem está organizando e financiando a pesquisa?
A Open Society Foundations é a financiadora deste projeto. A Professora Groce está
participando de um grupo de estudiosos internacionais e defende o compartilhamento do
conhecimento desses indivíduos para este projeto em caráter voluntário.
14. Contato para informações adicionais
Para obter mais informações, entre em contato com a Dra. Maria Kett: m.kett@ucl.ac.uk
Para salvar uma cópia desta ficha informativa, salve uma cópia desta página em PDF (Arquivo →
Imprimir → Salvar como PDF). Você também pode nos enviar um e-mail para solicitar uma
cópia.
Obrigado por ler esta ficha informativa e considerar a participação neste estudo de pesquisa.
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